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 ٔصف انثشَايذ األكادًٚٙ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازًا مقتضيًا ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد 

 

ٗ /  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1   ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثـحج انؼهًٙرايؼح دٚان

 كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح انمضى انغبيؼٙ / انًشكز  .2

أٔ  اصى انجشَبيظ األكبدًٚٙ .3

  انًُٓٙ
 كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح/ انهغح انؼشتّٛحلغى 

ِ  اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4  تانهغح انؼشتٛح ٔآداتٓادكتٕسا

 :انُظبو انذساصٙ .5
٘ / يمشساد/ أخشٖ    صُٕ

 انُظاو انغُٕ٘

 اػتًاد يؼاٚٛش االتحاد نهزايؼاخ انؼشتٛح انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

ٖ فٙ انذٔنح انتشتٛح / يؤعغاخ اخٔصاسج  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7  ش

 2/9/2109 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

    :  أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9
 

عؼم انًُزظ انز٘ ٚزًخض ػٍ لضى انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًغزًغ 
 .افضم انًضزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔرٕطٛم انشصبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انجشَبيظعبد يخش  .11
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 االْذاف انًؼشفٛخ  -ا

1 -  ٘ ٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلطبس انفكش  .        االدة انغبْهٙنًبدح رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػه
ٙ انًذاسس انضبَٕٚخ . -2  اػذاد انطهجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ انزذسٚش ف

ٙ انًذاسس انضبَٕٚخ االدة انغبْهٙجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ رذسٚش يبدح اػذاد انطه  -3  ف
 

 جشَبيظ انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 
ٙ داخم انظف انًذسصٙ. -1 ٗ انغبَت انزطجٛم  ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ ان
 داخم انظف انًذسصٙ . انظشفٚطجك اصزشارٛغٛبد  -2
ٌ .ٚطجك االصبنٛت انًُبصجخ  -3  نهزمهٛم يٍ أصش انُضٛب
     ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ .  -4

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

رزٔٚذ انطهجخ ثبألصبصٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ اصزخذاو طشٚمخ االنمبء ٔانًحبضشح فٙ  -1

ٙ ) أ (  . انًٕضحخ ف
ٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙٛح انًٕاد انذساصٛخ رٕضيٍ خالل طشٚمخ االصزغٕاة  ٔانًُبلشخ ٚزى  -2   .ٔششحٓب ي
ٗ انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبرٛخ  ٔ انطهجخ ثزٚبسح انًكزجخ رٕعّٛ -3   .انًؼهٕيبد ٔانحمبئكنهحظٕل ػه

 طشائك انزمٛٛى      

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .41

 نفظم انذساصٙ . % اخزجبساد َٓبٚخ ا61

  األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط
 . ثُٛخ انكهًخ ٔيؼشفخ اطٕنٓبنهٕلٕف ػهٗ  انًٕضٕػبد انظشفٛخرحهٛم ثؼض  -1
2-  ٍ ٌ ثٛ  . ٔيذٖ رطٕسْب  يٕضٕػبد االدة انغبْهٙٚمبس

 انًشٕٓسٍٚ.ٍ ٛانؼهًبء انظشفٛٚمٛى  -3
  .  ٚفضش اًْٛخ االدة ٔرمضًٛبد االدة -4

 

 ى طشائك انزؼهٛى ٔانزؼه    

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبضشح انًزذأنخ  ٔاظٓبس  اًْٛزٓب . -1

 اصزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االصئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف,نًبرا,اٍٚ,ا٘( نجؼض انًٕاضٛغ . -2
ّ انطبنت ضًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ. -3  رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثز

 ُبء طشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى .رذسٚش انطهجخ كٛفٛخ ث -4

 طشائك انزمٛٛى    
 
ٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد. -1 ٍ انطهجخ ي  اصبسح ػُظش انزحفٛز ثٛ

2- .  ٙ ٙ أٔ انُٓبئ ٌ  انٕٛي  احزضبة االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحب
ٍ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمضى . -3   دػى انطهجخ انزٚ

 
 
 

 انًشحهخ انضبنضخ ( صُخ ٔاحذح فمظ)  ٔيذرّ  ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انًشحهخ انذساصٛخ
سيز انًمشس 
 أٔ انًضبق

 اصى انًمشس أٔ انًضبق
 انضبػبد انًؼزًذح
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 ػًهٙ َظش٘

 الٔنٗاهخ انًشح

 
انؼشثٙ لجم األدة 

 االصالو
 صبػخ صُٕٚب  (  121)

( صبػخ نكم 4ثٕالغ )

 شؼجخ

 ال ٕٚعذ

    

    

    

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 .ان المنهج ينفي ان يراعي ميول الطلبة واتجاىاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم  -0

بين اساليب التعلم وبين خصائص  توافق ان المنهج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان يكون  -2
 نمو الطلبة .

يضيف  واالستاذ المتمكنبالتدريسي,  -اوال–بتو, كون الطالب يتأثر ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طل -3
 اسلوب خاص لشخصية الطالب في التدريس.

 التحديث الدوري  )السنوي( لخطط التدريب المعتمدة . -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 القبول مركزي -0

 رغبة الطالب. -2
 ين األقسام.المعدل التنافسي ب -3

 

ٍ انجشَبيظ .14  أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػ

 .الصرف طابق آخر متطلبات الدراسة في تخصص الكتب, الدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية التي ت -0
 شبكة المعلومات الدولية . -0

 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر .  -2
 



  
 4انصفحح 

 
  

 

 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓذ

 انًماتهح نًخشراخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايذ انخاضؼح نهتمٛٛىٚشرٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ 

 يخشراخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايذ 

انغُح / 

 انًغتٕٖ
 اعى انًمشس سيض انًمشس

 أعاعٙ

 أو اختٛاس٘

 األْذاف انًؼشفٛح
األْذاف انًٓاساتٛح 

 انخاصح تانثشَايذ
األْذاف انٕرذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح

هٛح انتأْٛانًٓاساخ انؼايح ٔ

 انًُمٕنح

)انًٓاساخ األخشٖ انًتؼهمح 

تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس 

 (انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

االدب انؼشتٙ  162 االٔنٗ

 لثم االعالو
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اعاعٙ
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 ًٕرد ٔصف انًمشسَ

 ستٗ ػثذ انشضا ػثذ انشصاقو .د . أ.

 ٔصف انًمشس

 

ٗ /  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1   ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثـحج انؼهًٙرايؼح دٚان

 / لغى انهغح انؼشتٛح كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح / انًشكز انؼهًٙانمضى  .2

 162 اصى / سيز انًمشس .3

 الٔنٗاطهثح انًشحهح  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 انغُٕ٘ انفظم / انضُخ .5

 )انكهٙ(ضبػبد انذساصٛخ ػذد ان .6
 ( عاػح نكم شؼثح4/ تٕالغ  ) (    عاػح121)  

 

 2/9/2109 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 .نؼشثٙ لجم االصالواألدة ااػذاد انطهجخ نزذسٚش يبدح  -1

ٙ يغبل انجحش  -2 ٍ ف ٍ ػهًٛٛ  .فٙ يبدح األدة انؼشثٙ لجم االصالواػذاد ثبحضٛ

ٙ لجم االصالؤانزمب اعشاء انجحٕس  -3  .سٚش فٙ يبدح األدة انؼشث

 

 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها والتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 6انصفحح 

 
  

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًمشسيخشعبد  .9

  األْذاف انًؼشفٛخ -أ
 . ٚؼشف يفٕٓو األدة انؼشثٙ لجم االصالو -1
ٍ اًْٛخ دساصخ األدة انؼشثٙ لجم االصالو -2  .ٚجٛ

ٙ لجم االٚحذد اْذاف انذساصخ نٓزا انًمشس)االدة ا -3  (.صالوانؼشث
ٙ لجم االصالو ًٚٛز -4 ٍ اْذاف دساصخ االدة انؼشث  .ثٛ

ِ انًبدح . -5  ٕٚضح خظبئض دساصخ ْز
ٙ لجم ٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاعت رضهٛظ انضٕء ػهٛ -6 ٓب ضًٍ دساصخ يبدح االدة انؼشث

 . االصالو

   
  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

ؼشتٙ اناالدب فٙ حمٕل االدب انًختهفح ٔالعًٛا  تخصصحٚكتة ٔسلح تحخٛح , ٔكتاتح تحٕث ٔدساعاخ ي  -1

 . لثم االعالو

حفع اعًاء ٔشخصٛاخ ٔلصائذ تاسصج ألدتاء ٔشؼشاء ٔتغتخذو يصطهحاخ نغٕٚح َٔمذٚح يتٕعطح  -2

 ٔػانٛح انًغتٕٖ تًا ٚالئى طثٛؼح انذسط .

 .  طشائك تذسٚظ يادج االدب انؼشتٙ لثم االعالو تؼهى -3

 نزؼهى طشائك انزؼهٛى ٔا     

 انًحبضشح انًؼذنخ -1
 انًُبلشخ . -2
 االصزغٕاة . -3
4- . ٙ  انؼظف انزُْ
 االصئهخ انزحفٛزٚخ .  -5

 

 طشائك انزمٛٛى      

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ . 41   -1
2- 61. ٙ  %  اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساص

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

ٙ لجم االصالو ثأصش انؼهى ٔانؼهًبء , ٔاالدثبءانزؼشٚف  -1 ٙ رطٕس االدة انؼشث  . ٔانشؼشاء ف
٘ االْزًبو ان -2  .فبػم ثذساصخ يبدح االدة انؼشثٙ لجم االصالوٚجذ
ٕ ػًهٛخ انزؼهى . -3  رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َح
ٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى .ثًب ٚخض انًمشس . -4   رؼذٚم االرغبْبد انضهجٛخ ف

  

 ائك انزؼهٛى ٔانزؼهى طش    

1- . ٙ  انؼظف انزُْ
 انًُبلشخ . -2
 االصئهخ انًزشؼجخ فٙ االخزظبص . -3

 طشائك انزمٛٛى    
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 انًكبفئخ ٔانزحفٛز فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًحزضجخ ضًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ . 

ٙ (انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛانزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ-د   خ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ
 يشاعؼخ انخطٕاد انضبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1
ٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد . -2 ٗ انًضزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػ  االطالع ػه
ٙ يغبل االخزظبص . -3    االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ ف
رطٕٚش انًؼشفخ اعشاء انًضبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ   -4

  ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ .

 ثُٛخ انًمشس .11

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغاػاخ األصجٕع
اصى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 4 األعثٕع األٔل 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛمًّّٛا ٔ 

لذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

ٗ اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا ان

ا َٔمم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ 

كلمة االدب وتاريخ 
 االدب

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

ٕضٕع ضثظ انطهثح نٓزا انً 4  انخاَٙاألعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛمًّّٛا ٔ 

لذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔمم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

تقسيمات تاريخ 
 االدب وعصوره

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

حضٕس انطهثح ٔ ( 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4 انخانج   األعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛمًّّٛا ٔ 

لذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔمم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

رواية الشعر 
 الجاىلي وتدوينو

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

( اختثاساخ شفٓٛح 1)

( حضٕس انطهثح ٔ 2)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4 انشاتغاألعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛمًّّٛا ٔ 

لذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔمم ْ ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ زِ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

اىم مصادر الشعر 
 الجاىلي

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

( حضٕس انطهثح ٔ 2)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 األعثٕع 

 انخايظ 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛمًّّٛا ٔ 

إدساكٓا ٔ لذستٓى ػهٗ 

 المفضليات 
 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس 2)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 
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اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔمم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 انًحاضشج

األعثٕع 

 انغادط

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

شًّّٚا ٔ تطثٛمًّّٛا ٔ ٔ فًّٓ َظ

لذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔمم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 االصمعيات
 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

(  ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

ء يشاسكتٓى فٙ أحُا

 انًحاضشج

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4 انغاتغ األعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛمًّّٛا ٔ 

لذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔمم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 كتب الحماسة 
 ػشض تمذًٚٙ (1)

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ختثاساخ شفٓٛح( ا1)

( 3) ايتحاٌ يفارئ( 2)

حضٕس انطهثح ٔ 

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

ٍ األعثٕع  ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4 انخاي

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛمًّّٛا ٔ 

لذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔمم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 
المعلقات التسمية 

 والشعراء

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس 2)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4 انتاعغ األعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ تحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔمم ْز ًًّ ِ انًؼشفح ٔتكهّ

 نآلخشٍٚ

معلقة امرىء القيس 
 الشرح والحفظ

 ػشض تمذًٚٙ (1)

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 4 نؼاشش األعثٕع ا

تمٕٚى يذٖ فٓى انًٕضٕػاخ 

 االدتٛح انغاتمح 

 فظ المعلقة ح
 ػشض تمذًٚٙ (1)

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 

انحاد٘ األعثٕع 

  ػشش 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

 إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ

ا  ًًّ تحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔمم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔتكهّ

 نآلخشٍٚ

معلقة زىير بن ابي 
سلمى )شرح 

 المعلقة(

 ػشض تمذًٚٙ (1)

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
 

ٙ انخاَاألعثٕع 

 ػشش

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ تحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔمم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔتكهّ

 نآلخشٍٚ

 

 ػشض تمذًٚٙ (1) حفظ المعلقة 

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ٔارثاخ تحخٛح( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 

انخانج  األعثٕع

 ػشش

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

اعتٛؼاتٓا َٔمم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

موازنة بين 
 المعلقتين

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ح( اختثاساخ شف1ٛٓ)

 حفظٛح ( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
 

 
4  
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انشاتغ األعثٕع 

  ػشش

 
ضبط الطلبة لهذا الموضوع و 
ا و قدرتهم  ا و تطبيقي ًّ فهمه نظري ًّ

 على إدراكها 

معلقة طرفة بن 
 العبد

 ( ػشض تمذ1ًٙٚ)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 4) 

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
 

 

 

األعثٕع انخايظ 

 شػش

4  

 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع ٔ 

ًّّا ٔ لذستٓى ػهٗ إدساكٓا  فًّٓ َظشٚ

ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ يهكح 

فًًّٓا ٔتكهًًّّا َٔمم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 

 

تٍ ستٛؼح يؼهمح نثٛذ 

 انؼايش٘

 

 ( ػشض تمذ1ًٙٚ)

 ( يُالشح ٔ حٕاس 2)

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 األعثٕع

 انغادط ػشش

4 

تمٕٚى يذٖ فٓى انًٕضٕػاخ 

 انغاتمح َظشًّٚا 

معلقة عنترة بن 
 شداد

 

 ( ػشض تمذ1ًٙٚ)

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

شض ػهٗ ( ػ3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

انغاتغ األعثٕع 

  ػشش

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔمم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 
 قضية االنتحال

 ًٚٙػشض تمذ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس 2)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

ٍ األعثٕع  انخاي

 ػشش 

4 
ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا َٔمم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

عند العرب القدماء  
, وعند 

 المستشرقين

 تمذًٚٙ ػشض (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس 2)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

انتاعغ األعثٕع 

 ػشش 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا َٔمم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

موضوعات الشعر 
 الجاىلي

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 يُالشح ٔ حٕاس (2)

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

األعثٕع 

 انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا  ٔ لذستٓى 

ػهٗ إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ تحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔمم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔتكهّ

 نآلخشٍٚ

 المدحالغزل و 

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

نحاد٘ األعثٕع ا

 ٌ  ٔ انؼششٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا َٔمم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 
 الرثاء , الهجاء

 ػشض تمذًٚٙ (1)

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
انخاَٙ ٔ األعثٕع 

 ٌ  انؼششٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا َٔمم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 ػشض تمذًٚٙ (1) الوصف , الحكمة

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 4) 

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
انخانج األعثٕع 

 ٌ  ٔ انؼششٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔمم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض تمذًٚٙ (1) الشعراء الصعاليك 

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)
( حضٕس انطهثح ٔ 3)

ٙ أحُاء  يشاسكتٓى ف

 انًحاضشج

شاتغ  األعثٕع ان

 ٔ انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

اعتٛؼاتٓا َٔمم إدساكٓا ٔ 

 ػشض تمذًٚٙ (1) الشنفرى 

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)
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يشاسكتٓى فٙ أحُاء  انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 انًحاضشج
األعثٕع 

خايظ ٔ ان

 انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ لذستٓى ػهٗ  ٔ فًّٓ َظشًّّٚا

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔمم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 
المية العرب حفظ 

 (بيتا05)

 ػشض تمذًٚٙ (1)

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

األعثٕع 

ٔ  غادطان

 انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔمم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض تمذًٚٙ (1) المنصفات 

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ( ٔارثاخ تحخٛح2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
 اتغاألعثٕع انغ

 ٌ  ٔ انؼششٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔمم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض تمذًٚٙ (1) االنابغة الذبياني

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

ًَارد ( أيخهح يٍ 3)

 ادتٛح

( ػشض ػهٗ 4)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛحٔارثاخ  (2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

ٍ األعثٕع ان خاي

 ٌ  ٔ انؼششٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔمم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض تمذًٚٙ (1) النثر الجاىلي

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

 ( أيخهح ادتٛح3)

ػهٗ ( ػشض 4)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
تاعغ األعثٕع ان

 ٔ انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  4

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔمم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض تمذًٚٙ (1) سجع الكهان

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

 انًُارد ( أيخهح يٍ 3)

( ػشض ػهٗ 4)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

حفظٛح ( ٔارثاخ 2)

 ٔتحخٛح .

( حضٕس انطهثح ٔ 3) 

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

األعثٕع 

 انخالحٌٕ

4 

تمٕٚى يذٖ فٓى انًٕضٕػاخ 

 االدتٛح انغاتمح َظشًّٚا 

 ػشض تمذًٚٙ (1) االمثال

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

كتة ( أيخهح يٍ 3)

 االدب

( ػشض ػهٗ 4)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 ٔ االعثٕع انٕاحذ 
 انخالحٌٕ

4 
ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

م إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔم

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض تمذًٚٙ (1) الخطابة

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

( أيخهح يٍ ٔالغ 3)

 انطهثح

( ػشض ػهٗ 4)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ( ٔارثاخ يُضنٛح2)

(    تذسٚثاخ ٔ 3)

 َشاطاخ

( حضٕس انطهثح ٔ 4)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
 ٔ  ٙ االعثٕع انخاَ

 انخالحٌٕ
ثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع ض 4

ٔ فًّٓ َظشًّٚا ٔ لذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔمم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض تمذًٚٙ (1) الحكم والوصايا

 ( يُالشح ٔ حٕاس2)

 االدب( أيخهح يٍ 3)

( ػشض ػهٗ 4)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

ى فٙ أحُاء يشاسكتٓ

 انًحاضشج



  
 11انصفحح 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ .11

ٙ  انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1 ٙ حذٚضخ .اخزٛبس كزت راد طبثغ رؼهًٛ  رفظٛه

  انًشاعغ انشئٛضخ -2
ٙ ركٌٕ راد  اْى انكزت ضًٍ االخزظبص ٔانز

 اصهٕة اكبدًٚٙ يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ .
ٗ ثٓب )انًغالد  - أ ٙ ٕٚط انكزت ٔانًشاعغ انز

  انؼهًٛخ , انزمبسٚش,...(
 ٙ ٗ ثجؼض انكزت ٔانشصبئم ٔاالطبسٚح  انز ٕٚط

ٍ يفشداد انًمشس .  رزضً

 انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَذ... - ة
ٙ رشًم كم  انًكزجخ االَذنضٛخ ضًٍ االَزشَٛذ ٔانز
ٙ  دلٛك ٔيٕضح.   يب ٚزؼهك ثبنًمشس ٔثشكم رفظٛه

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ -13

ٙ ثبنغٕاَت ا ٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى .اصشاء انًمشس انذساص  نزطجٛمٛخ انز


